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Vi utdanner
mennesker
Norge trenger
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Bli agrotekniker innen

Grovfôrbasert husdyr
produksjon for fjellandbruket

Studiets innhold
• Driftsledelse og økonomi
–– Rammevilkår, bedriftsøkonomi, etable

ring og utvikling
–– Ledelse, HMS, arbeidsgiveransvar

KURSKODE FPS06N

NETTBASERT MED SAMLINGER

• Planteproduksjon – grovfôr og beite
–– Jordkultur, gjødsling og plantevern
–– Dyrkingsteknikk, produksjonsøkonomi,

planteforedling

Fjellandbruk
Fjellandbruket defineres som landbruk
i fjellkommuner og kjennetegnes ved at
landbruket i hovedsak produserer gras
som benyttes til mjølk og kjøttproduksjon.
Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbyg
dene har stor betydning for å nå mål i
norsk matproduksjon og bosetting.
Opptakskrav
Fullført og bestått utdanning fra natur
bruksprogrammet (unntatt fiske og fangst,
akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgart
ner- og idrettsanleggsfag og reindrift), evt.
tilsvarende realkompetanse –minimum 5
års relevant praksis.
Deltid
Utdanningen er ettårig, nettstøttet og
gjennomføres over to år med ca 10 to- til
tredagerssamlinger pr år.

Arbeidsformer
Arbeidsformene skal gi trening i å søke
kunnskap, kritisk tenkning, problemløs
ning og refleksjon.
Det legges opp til varierte under
visningsformer og læringsaktiviteter
for at studentene skal oppnå beskrevet
læringsutbytte. Studentene kan bygge
på sine tidligere erfaringer og reflektere
over disse gjennom møtet med relevante
eksempler, problemstillinger og teori.
I gjennomføringen av studiet leg
ges det vekt på en praktisk tilnærming
til de teoretiske temaene og arbeids
former som krever aktiv deltakelse fra
studentene. Utdanningen inneholder
en blanding av forelesninger, veiledning
ved arbeid i grupper og individuell vei
ledning.
Vi samarbeider tett med det lokale
arbeidslivet og benytter deres kompe
tanse i form av studiebesøk/ekskursjoner
og gjesteforelesere.

• Husdyrproduksjon
–– Generelle temaer fra husdyrproduksjon
–– Mjølk og kjøtt på storfe
–– Saueproduksjon
• Fordypning/hovedprosjekt
–– Gjerne med utgangspunkt i egen gard

Etter fullført og bestått studium oppnås
tittelen «Agrotekniker grovfôrbasert hus
dyrproduksjon i fjellandbruket».

Studiet retter seg mot;
• Bønder/kommende bønder
• Ansatte/framtidig ansatte i rådgivings

apparatet innen landbruket
• Fagarbeidere i landbruk
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Om skolen
Storsteigen videregående skole ligger i Alvdal
kommune i Nord-Østerdal. Tilbudet er innen
utdanningsprogram naturbruk og undervisning
rettes mot allsidig fjellandbruk, hest, naturbasert
entreprenørskap og Vg3 Naturbruk studieforbe
redende. Skolen har et allsidig gardsbruk med
nye driftsbygninger, stallplass til 18 hester, inter
nat, kantine og seter i aktiv drift. Det tilbys også
nettstøttet agronomkurs for voksne, og nå er vi
blitt studiested for fagskolestudiet Grovfôrbasert
husdyrproduksjon i fjellandbruket under Fagsko
len Innlandet.
Søknad
Søknadsfrist er 15. april. Alle søknader skal skje
elektronisk via www.vigo.no. Skolekode er 70920.
Søknad etter fristen sendes direkte til Storsteigen
videregående skole, 2560 Alvdal.
For spørsmål om opptakskrav, studiet, gjennomfø
ring og søknad etter ordinær frist, ta kontakt med:
Storsteigen videregående skole, 2560 Alvdal
62 48 94 40 / storsteigen.vgs@hedmark.org
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Fagskolen Innlandet
Fagskolen innlandet har over 40 års erfaring med
fagskoleutdanning og er den største fagskolen
i Norge. Vi tilbyr nå flere utdanningsløp innen
landbruk.
Fagskolen Innlandet
Teknologiveien 12
2815 Gjøvik
www.fagskolen-innlandet.no
E-post: inntak@fagskolen-innlandet.no
Telefon: 61 14 54 00

Stipend og lån
Som student ved Fagskolen Innlandet har du rett
til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.
Du må selv bekoste læremateriell som lærebøker,
PC etc. Studenter som tar utdanningen på del
tid eller nettbasert, må betale en studieavgift til
skolen.

